Deceuninck is een geïntegreerde

referenties

groep van wereldformaat die
gespecialiseerd is in compounding,
matrijzenbouw, ontwerp,
ontwikkeling, extrusie, veredeling,
recyclage en spuitgieten van

ongeveer 3000 personen tewerk.
A Ramen en deuren
Kwaliteit in harmonie met doordachte
universele kleuren. Comfort. Ruimte.
Veiligheid. Exclusiviteit. Een elegant
design. Het innovatieve raam- en

U denkt eraan uw huis te restaureren, of u wilt in uw nieuwbouw ramen met gevoel
voor klasse? Of u nu een herenwoning of rijhuis bezit, dan wel een pastoriewoning,
Deceuninck biedt u de exclusieve Autentica-ramen aan. Deze ramen krijgen de
voordelen van de zendow ramenserie mee en vertonen een perfect authentieke
Romantic

deursysteem zendow biedt het u

Renaissance

Romantic

afwerking. Vanuit uw persoonlijke voorkeur gaat u voor Renaissance, Baroc of
Romantic, alle drie hebben ze een tijdloos design. Met Autentica verbindt u het
traditionele vakmanschap van vroeger aan de duurzaamheid en onderhouds

allemaal.
A Exterieur
Creatief omspringen met diverse
stijlen en kleuren. Gevel en dakrand
profielen ter accentuering van uw
architectuur of als naadloze integratie
in uw woonomgeving. Klasse en
duurzaamheid.

vriendelijkheid van nu.

A Interieur
Op zoek naar soberheid en strakheid
of gezelligheid en warmte? Kiezen,
creëren, combineren…
Kleur en vorm gekoppeld aan perfecte
afwerking en eenvoudige plaatsing.

Renaissance

Baroc

Vrijheid en inspiratie.
A Tuin
Innovatief afdeksysteem voor
zwembaden. Onderhoudsarm en
duurzaam terras. Telkens met familie,
vrienden en buren maximaal genieten
van alle kanten, alle facetten van de
woning.
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Ontdek vandaag het decoratieve raam van morgen
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Deceuninck NV – Benelux
Bruggesteenweg 164 – B-8830 Hooglede-Gits
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Uw Deceuninck partner

zendow autentica
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in meer dan 75 landen en stelt

RE

de bouwindustrie. De groep is actief

A

hout composiettoepassingen voor

HOGE ISO

-profielen en -dichtingen en PVC/

B-10/07-82439-9002-8102 Onder voorbehoud van alle rechten, fotografische weergave en technische wijzigingen. Alle producten beantwoorden aan de vermelde karakteristieken op voorwaarde
dat een algemene zorgvuldigheidsplicht wordt in acht genomen bij gebruik en de toepassing ervan. De verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing en op aanvraag verkrijgbaar.
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Ontdek vandaag
het decoratieve raam
van morgen

Een wereld van mogelijkheden

Een wereld van kleur & design

Veiligheid – Een gerust gevoel

Prima isolator

Kleur – Met zorg gekozen

A De Autentica-ramen worden gemaakt op basis van

A Pvc is van nature al warmte-isolerend. Door de

A Van licht ivoor tot balmoral, van whisper pink
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het zendow productgamma. Dit houdt in dat ze

ontwikkeling van een meerkamersysteem binnenin

tot verkeersgrijs, Autentica is verkrijgbaar in

dezelfde stevigheid en inbraakwerendheid bieden.

het raam wordt die isolatie nog verbeterd. De U-

acht tinten, met zorg geselecteerd uit de deuctone

Ook beschermen ze uitstekend tegen water en wind.

waarde, een coëfficiënt voor de warmtedoorgang,

kleurencollectie. Geïnspireerd op de natuur, met

blijft laag en dat is goed nieuws. Want hoe lager de

de ultieme zachtheid van een matsatijnen aanblik,

U-waarde, hoe beter een raam isoleert, en hoe lager

passen ze zich aan elke omgeving aan. Ongeacht

de energiefactuur!

het land, de stad of het dorp waar u woont,

lis.be

Baroc

ongeacht de stijl van uw huis,... een deuctone
A Autentica voldoet met zijn lage U-waarde

kleur is overal thuis.

gemakkelijk aan de strenge eisen opgelegd door
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Genieten staat centraal

de energieprestatieregelgeving (EPB/EPN). Daarom

Een wereld van comfort
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whisper pink
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artichaud

A De kleurafwerking berust op de door Deceuninck

verkiezen veel mensen in de stad om hun ramen

gepatenteerde decoroc structure. Deze korrel

met enkel glas te vervangen door Autentica-ramen:

structuur geeft de ultieme zachtheid van matsatijn

ze bewaren de esthetische aantrekkelijkheid van

aan uw ramen. Ze is duurzaam en gemakkelijk

hun huis en isoleren optimaal.

te onderhouden.
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A Autentica verzoent het architecturale met het

ISOLATIE

A De Autentica-ramen komen in drie verschillende
stijlen voor: Baroc, Renaissance en Romantic.
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Stijl gekoppeld aan kwaliteit
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Baroc

creëren een gevoel van zachtheid en warmte.
Ze zijn aangenaam om zien en voelen.
A Autentica-ramen lenen zich niet enkel uitstekend
voor de restauratie van rijhuizen en herenwoningen
in historische centra. Ook bij nieuwbouw van
bijvoorbeeld pastorijwoningen bieden ze een
belangrijke meerwaarde.

Of u nu kiest voor de verzonken Baroc-ramen,
de vooruitspringende Renaissance-balken of de
Romantic-kruisvorm, telkens geeft u uw huis een
opvallende eigen sfeer mee.
A Een uitgebreid netwerk van erkende raamfabrikanten
staat borg voor vakmanschap. Bijkomend heeft
Deceuninck samen met het onafhankelijk kwalititeits
certificatenbureau Kiwa een integraal kwaliteitslabel
ontwikkeld: het Sector Specifiek Kwaliteitslogo.
Renaissance

De RAL-coderingen
zijn benaderend.

Romantic
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Een wereld van mogelijkheden

Een wereld van kleur & design
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creëren een gevoel van zachtheid en warmte.
Ze zijn aangenaam om zien en voelen.
A Autentica-ramen lenen zich niet enkel uitstekend
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Ze zijn aangenaam om zien en voelen.
A Autentica-ramen lenen zich niet enkel uitstekend
voor de restauratie van rijhuizen en herenwoningen
in historische centra. Ook bij nieuwbouw van
bijvoorbeeld pastorijwoningen bieden ze een
belangrijke meerwaarde.
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voor klasse? Of u nu een herenwoning of rijhuis bezit, dan wel een pastoriewoning,
Deceuninck biedt u de exclusieve Autentica-ramen aan. Deze ramen krijgen de
voordelen van de zendow ramenserie mee en vertonen een perfect authentieke
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afwerking. Vanuit uw persoonlijke voorkeur gaat u voor Renaissance, Baroc of
Romantic, alle drie hebben ze een tijdloos design. Met Autentica verbindt u het
traditionele vakmanschap van vroeger aan de duurzaamheid en onderhouds

allemaal.
A Exterieur
Creatief omspringen met diverse
stijlen en kleuren. Gevel en dakrand
profielen ter accentuering van uw
architectuur of als naadloze integratie
in uw woonomgeving. Klasse en
duurzaamheid.

vriendelijkheid van nu.

A Interieur
Op zoek naar soberheid en strakheid
of gezelligheid en warmte? Kiezen,
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Renaissance

creëren, combineren…
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Kleur en vorm gekoppeld aan perfecte
afwerking en eenvoudige plaatsing.
Baroc

Vrijheid en inspiratie.
A Tuin
Innovatief afdeksysteem voor
zwembaden. Onderhoudsarm en
duurzaam terras. Telkens met familie,
vrienden en buren maximaal genieten
van alle kanten, alle facetten van de
woning.
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de bouwindustrie. De groep is actief

A

hout composiettoepassingen voor
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-profielen en -dichtingen en PVC/

B-10/07-82439-9002-8102 Onder voorbehoud van alle rechten, fotografische weergave en technische wijzigingen. Alle producten beantwoorden aan de vermelde karakteristieken op voorwaarde
dat een algemene zorgvuldigheidsplicht wordt in acht genomen bij gebruik en de toepassing ervan. De verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing en op aanvraag verkrijgbaar.
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Deceuninck is een geïntegreerde

referenties

groep van wereldformaat die
gespecialiseerd is in compounding,
matrijzenbouw, ontwerp,
ontwikkeling, extrusie, veredeling,

Kwaliteit in harmonie met doordachte
universele kleuren. Comfort. Ruimte.
Veiligheid. Exclusiviteit. Een elegant
design. Het innovatieve raam- en

U denkt eraan uw huis te restaureren, of u wilt in uw nieuwbouw ramen met gevoel
voor klasse? Of u nu een herenwoning of rijhuis bezit, dan wel een pastoriewoning,
Deceuninck biedt u de exclusieve Autentica-ramen aan. Deze ramen krijgen de
voordelen van de zendow ramenserie mee en vertonen een perfect authentieke
Romantic

deursysteem zendow biedt het u

Renaissance

Romantic

afwerking. Vanuit uw persoonlijke voorkeur gaat u voor Renaissance, Baroc of
Romantic, alle drie hebben ze een tijdloos design. Met Autentica verbindt u het
traditionele vakmanschap van vroeger aan de duurzaamheid en onderhouds

allemaal.
A Exterieur
Creatief omspringen met diverse
stijlen en kleuren. Gevel en dakrand
profielen ter accentuering van uw
architectuur of als naadloze integratie
in uw woonomgeving. Klasse en
duurzaamheid.

vriendelijkheid van nu.

A Interieur
Op zoek naar soberheid en strakheid
of gezelligheid en warmte? Kiezen,
creëren, combineren…
Kleur en vorm gekoppeld aan perfecte
afwerking en eenvoudige plaatsing.

Renaissance

Baroc

Vrijheid en inspiratie.
A Tuin
Innovatief afdeksysteem voor
zwembaden. Onderhoudsarm en
duurzaam terras. Telkens met familie,
vrienden en buren maximaal genieten
van alle kanten, alle facetten van de
woning.
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ongeveer 3000 personen tewerk.
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